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Smlouva s rodiči 

(na 2.pololetí školního roku 2022/2023) 
 

Smluvní strany: 
 
MAS Strakonicko, z.s. 
Palackého náměstí 1090, 386 01  Strakonice 
IČO: 266 60 121 
Zastoupená: PhDr. Ivana Říhová (předsedkyně MAS Strakonicko, z.s.) 
 
dále jen „MAS“,  
 
a 
 
jméno dítěte: 
jméno matky dítěte:  
jméno otce (bydlícího ve společné domácnosti): 
bytem:  
tel. čísla rodičů.: 
 
dále jen „RODIČE“, 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytování péče o děti navštěvující 1. a 2. st. ZŠ pečujícími osobami 
v dětském komunitním klubu, Lidická 194, 386 01  Strakonice I,  v rámci projektu OP Z+ Podpora 
rodinného života a služeb na Strakonicko, reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000049 v období od 
1.1.2023 do 30.6.2023. 
 

II. Práva a povinnosti MAS 
 

1) MAS je povinno zajistit řádnou péči o dítě. Tato péče je přiměřená věku dítěte a je v souladu s 
jeho potřebami a zájmy a postoji a názory rodičů.  
2) MAS je povinno dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá. 
3) Všechny pečující osoby mají potvrzení od lékaře, že mohou pracovat s dětmi, čistý výpis z 
rejstříku trestů a jsou zaměstnavatelem řádně pojištěny. Dětem zajistí zábavný a pestrý program. 
4) MAS má právo být informováno o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech. 
5) V případě zjištění nemoci, neobvyklého stavu dítěte či nenadálé situace, která by mohla ohrozit 
zdraví dítěte, pečující osoba neprodleně kontaktuje rodiče na výše uvedeném kontaktu. 
 

III. Práva a povinnosti rodičů 
 
1) Rodiče jsou povinni informovat o zdravotním stavu dětí, jejich potřebách a zájmech. 
2) Rodiče mají právo, aby o dítě bylo pečováno v souladu s jejich výchovou, postoji a rituály. 
3) Rodiče jsou povinni dodat povinné formuláře potřebné k účasti v projektu. 
4) Rodiče se zavazují dodržovat otevírací dobu komunitního klubu.  
5) Bude-li dítě vyzvedávat jiná osoba než rodič, je třeba tuto skutečnost sdělit písemně pečujícím 
osobám udáním jména pověřené osoby. Může-li dítě chodit domů v určený čas samotné, je nutno 
tuto skutečnost sdělit písemně pečujícím osobám. 
6) Omlouvání dítěte z docházky z důvodu nemoci provede rodič nejlépe den předem na tel. Čísle 
773 165 696. Pobyt v dětském komunitním klubu nahlašuje rodič na celý následující týden 
dopředu, a to nejpozději do pátku předchozího týdne. 
7) Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií, popřípadě audio či video záznamů pro účely 
vykazování efektivního využití dotace a za účelem propagace projektu. Osobní údaje, fotografie a 
případná videa budou archivovány po dobu 5 let od doby skončení projektu. 
 
K zajištění řádné péče o dítě si obě strany vzájemně poskytly veškeré důležité a relevantní 
informace. 
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IV. Otevírací doba 

 
1) Otevírací doba dětského komunitního klubu v průběhu školního roku je od 12:00 – 18:30.  
 
2) Dítě je možné z dětského klubu vyzvednout kdykoliv v otevírací době klubu. 
 
 
 

V. Stravování 
 
1) Dětský komunitní klub je poskytován zdarma a nezahrnuje stravu. Doporučujeme dávat dítěti 
svačinu s sebou nebo peníze na nákup svačiny. V blízkosti klubu je možné zakoupit drobné 
občerstvení. 
 
  
     

VI. Závěrečná ustanovení 
 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.  
 
2) Tato smlouva může být měněna, doplňována či upřesňována po dohodě smluvních stran jen 
písemně.  
 
3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
4) Na důkaz své pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o výše uvedeném obsahu připojují 
účastníci své vlastnoruční podpisy.  
 
 
 
 
 
Ve Strakonicích dne ........................  
 
 
 
 
 
…………………………………………   …………………………….. 
  Rodiče           PhDr. Ivana Říhová 

 (předsedkyně MAS Strakonicko, z.s.) 
 
 


